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Załącznik 2 do Zarządzenie Kanclerza WSBiNoZ z dnia 23 luty 2017 r.  

w sprawie Opłat za usługi dydaktyczne w WSBiNoZ 

 

Cennik opłat za usługi dydaktyczne nieobjęte czesnym wynikających  

z regulaminu studiów 
 

Lp. Tytułem 
Wysokość 

opłaty 
Uwagi 

1. Przedłużenie sesji egzaminacyjnej 50,00 zł 

Za każde rozpoczęte 7 dni przedłużenia sesji egzaminacyjnej. Sesję 

egzaminacyjną można przedłużyć max. o 14 dni. Nie dotyczy 

przedłużania terminu złożenia pracy dyplomowej 

2. 
Powtórne uczęszczanie na niezaliczony 

przedmiot do 8 godzin dydaktycznych 
100,00 zł 

Za każdy przedmiot na powtarzanie, którego został skierowany student, 

który trwa w całości lub w części przez okres jednego semestru i zgodnie 

programem studiów nie przekracza 8 godzin dydaktycznych dla studiów 

NS i S. 

3. 

Powtórne uczęszczanie na niezaliczony 

przedmiot od 9 do 16 godzin 

dydaktycznych 
200,00 zł 

Za każdy przedmiot na powtarzanie, którego został skierowany student, 

który trwa w całości lub w części przez okres jednego semestru i zgodnie 

programem studiów nie przekracza 16 godzin dydaktycznych dla studiów 

NS i S. 

4. 

Powtórne uczęszczanie na niezaliczony 

przedmiot od 17 i więcej  godzin 

dydaktycznych 
300,00 zł 

Za każdy przedmiot na powtarzanie, którego został skierowany student, 

który trwa w całości lub w części przez okres jednego semestru i zgodnie 

programem studiów przekracza 17 godzin dydaktycznych dla studiów NS 

i S. 

5. Urlop studencki 395,00 zł    

Kwota dotyczy urlopu rocznego, w przypadku, gdy urlop przyznano na 

krócej niż rok (urlop krótkoterminowy), opłata liczona jest w wysokości 

39,50 zł za każdy rozpoczęty miesiąc urlopu, nie licząc lipca i sierpnia  

6. Reaktywacja w prawach studenta 250,00 zł  
Dotyczy studentów WSBiNoZ ubiegających się o reaktywację po 

prawomocnym skreśleniu z listy studentów 

7. 

Przedłużenie terminu składania pracy 

dyplomowej, przy uzyskaniu 

absolutorium 
200 zł  

Za każdy rozpoczęty miesiąc po zakończeniu roku akademickiego 

kończącego planowy termin ukończenia studiów 

8. 

Opłaty za wydawanie zaświadczeń, 

druków, dyplomów i innych 

dokumentów studenckich 
  

Wysokość opłat określa tabela: Cennik administracyjnych opłat 

dodatkowych WSBiNoZ, za wystawianie dokumentów przez Dziekanat 

Uczelni 

9. 
Opłata za uczęszczanie na zajęcia na 

drugiej dodatkowej specjalności 
200 zł 

Opłata naliczana za miesiąc przez 6 miesięcy w ramach rozliczenia 

semestralnego. 

10. 
Opłata za potwierdzenie efektów uczenia 

się 
-  

Zasady dotyczące obliczania wysokości opłaty (manipulacyjnej  

i właściwej) są określone w załączniku nr 3 

 

 

 

 
 

 

 


